
Tillsammans skapar vi lugn och ro i  
kust- och skärgårdsnatur.

Vill du veta mer, kontakta oss 
på telefon: 013-19 60 00,
eller via e-post: beredningssekretariat. 
ostergotland@lansstyrelsen.se
Du kan också gå in på www.lansstyrelsen.se 
/ostergotland och söka på hänsynsområden.
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Under 2010 inrättades hänsynsområdena runt 
Ytterö – Innerö i Gryts skärgård och i Licknevarpe-
fjärden / Kvädöfjärden. Två lugna och rofyllda 
pärlor i Östergötlands skärgård.

Ytterö – Innerö

Licknevarpefjärden/
Kvädöfjärden



Licknevarpefjärden/
Kvädöfjärden

N58° 02,4’, E016° 47,1’

Sydöst om Valdemarsvik, på gränsen mellan 
Östergötland och Småland, ligger Kvädöfjärdens 
marina naturreservat. Området runt Licknevarpefjär-
den och Kvädö präglas av typisk innerskärgårdsnatur 
och utmärks av naturlighet och ostördhet. Motorbåts- och 
sportfiskeförbud gäller hela året i Licknevarpefjärden och inom 
reservatet är det förbjudet åka vattenskidor och vattenskoter. Om-
rådet ligger lätt tillgängligt intill den allmänna båtfarleden. Från landsidan 
finns ett väl utbyggt nät av vandringsleder samt ett utsiktstorn. Betraktad som 
oexploaterad kust har reservatet få motsvarigheter. Områdets läge långt ifrån större vägar och 
städer gör det ovanligt fridfullt och tyst. Det vill vi värna om även i framtiden.

Ytterö - Innerö

N58° 13,4’, E017° 01,4’

Öster om Valdemarsvik och söder om 
Harstena ligger Ytterö och Innerö som tillhör 

Gryts naturreservat. Ytterö och Innerö är klippöar 
med hällmarkstallskog. Båda öarna med omgivande 

skär och vatten har sannolikt varit välbesökta under 
lång tid. Men något permanent boende på Ytterö och Innerö 

har troligtvis aldrig förekommit. Det äldsta spåret av mänsklig 
verksamhet kan vara det röse som finns på Ytterös östra sida. Ända 

fram till 1950-talet hade ungdomarna på Fångö som tradition att bege sig 
till Höga Manskär. Under sommarkvällarna dansade de till dragspelsmusik och fiol 

på klipphällarna. På Ytterö betade får fram till 1968. Innerö betades av nötboskap och får till 
1920-talet. Öarna är endast tillgängliga med båt. Flera vikar gör det möjligt att finna lugna platser där båt kan förtöjas.

Nu blir två skärgårdspärlor i 
Östergötland än mer njutbara

Sveriges kust och skärgård är fantastisk. Vår allemansrätt gör det mesta av den dessutom 

öppen och tillgänglig för alla. Dygnet runt, året om. 

 För att bevara lugna områden för besökare och djurliv har Länsstyrelsen skapat 

hänsynsområden på speciellt utvalda och natursköna platser i samarbete med 

Valdemarsviks kommun.

Vi uppmanar till hänsyn och omtanke och 
vill att du agerar så här i hänsynsområdena:

• Håll låg fart, högst 7 knop. (undantag: 
populära natthamnar och omr. som 
vi i detta fall betraktat som särskilt 
känsliga, där gäller 5 knop, se karta)

• Använd motorn så lite som möjligt och 
undvik tomgångskörning, t ex för att 
ladda batterierna

• Undvik att köra runt med jollar med 
utombordsmotorer

• Undvik vattenskidåkning / vatten-
skoteråkning och andra bullrande 
vattenlekar.

• Dämpa musik och prat 

• Ta hand om dina sopor

• Elda endast på särskilt anvisad plats

• Släpp inte ut toalettavfall

• Observera också fågelskyddsområden 
med tillträdesförbud under vår/sommar, 
se skyltar

Ett hänsynsområde ska naturligtvis ha 
lugn och ro även om du färdas på  
långfärdsskridskor, till fots eller  
i en kajak.

Skräp och störande ljud hör inte hemma 
här oavsett vilken årstid du besöker 
området. 
 
En ny lag? Nej, det handlar inte främst om 
juridik och brottsbalkar. Det handlar  
 – precis som namnet antyder – om ren och 
skär omtanke. En omfattande enkätunder-
sökning har visat att vi har stöd av allmän-
heten och att idén är både välkommen och 
efterlängtad, inte minst bland båtfolket. 
 
Hänsynsområden ska njutas i stillhet på 
naturens villkor. Tillsammans kan vi se till 
att det räcker med frivillighet, respekt och 
sunt förnuft. Faktum är att uppmaningarna 
inte är konstigare än att de borde  
kunna gälla i alla  
naturhamnar! 
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